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Text posudku: (následuje text posudku v rozsahu asi jedné 

strany) V textu se vyjádřete: 

 

   Bakalářská práce je napsaná úhledně, je dostatečně podrobně a přitom přehledně 

členěná. Jazyk práce je kultivovaný, chyby, např. v interpunkci nebo nesprávné psaní 

velkých začátečních písmen, jsou vzácné. Stylu práce není co vytknout. Autorka volí 

stručné odkazy s tím, že úplná bibliografická informace je v Seznamu literatury. 

Převzaté myšlenky, ať jde o citace nebo parafráze, jsou pečlivě dokumentovány. 

Ocenění si zaslouží i přílohy. 

 

   Téma práce je aktuální. Jde o fenomén se sociálními souvislostmi. Kolem 

fenoménu roku 2012 se vytvářejí obvykle neformální komunity, jimž bude třeba se 

věnovat podle potřeby zejména po uplynutí data 21. 12. 2012. Práce zasahuje do 

oborů, které studentka nestudovala, např. kapitola 1. Mayská civilizace (s. 3 – 14) do 

historie a etnologie, kapitola 2 New Age (s. 15 – 21) do religionistiky. Pokud jde o 

mayskou kulturu, lze pokládat prameny za relevantní a aktuální, a práci s nimi za 

přiměřenou. V kapitole 2 zařazuje autorka fenomén 2012 do kontextu tzv. New Age. 

Zde prameny nevystihují současnou diskusi o tématu. Studentka v úvodní části 

kapitoly (na s. 15) správně cituje (dále v této kapitole bohužel už nevyužívanou) 

publikaci redigovanou Ch. Partridgem, že o tzv. New Age lze říct všechno a nic, ale 

pak mu připisuje různé teze, které mají New Age vystihovat. Píše, že New Age nelze 

označit za hnutí, načež o něm jako hnutí dále píše. Publikace J. Wolfa k tomuto 

tématu je nespolehlivým pramenem. 

 

   Cíl práce není stanoven přiměřeně. Kvalifikační práce nemá za cíl čtenáře s něčím 

seznámit (srov. s. 1), nemá informační či didaktický účel. Se sociálním zaměřením 

studia je v souladu popis komunitního serveru Nyx.cz. Je to největší přínos práce. 

Studentka vytipovala témata, zejména osobnosti, jichž se diskutující dovolávají a 

dále vytvořila typologii diskutujících. V závěru bychom právem očekávali uvedení 

souvislostí s tématem studia, jde však jen stručné shrnutí bakalářské práce. 



   

Práci doporučuji k obhajobě 

 
Zdůvodnění, závěr: 

 

Práci pokládám za zdařilou, autorka se orientuje v odborné literatuře. Slabinou jsou 

značné přesahy do oborů, v nichž se autorka i při vhodné doporučené literatuře tak 

dobře neorientuje. Popis a analýza internetových diskusí na toto téma je přínosná. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

1. Konfrontace názorů na fenomén New Age vyskytujících se v odborné diskusi, 

vedle v práci tlumočeného stanoviska Z. Vojtíška např. podrobnější přetlumočení 

stanoviska publikace Partridge, 2006 a např. Ivan O. Štampach: Na nových stezkách 

ducha. Popis a analýza současné religiozity, Praha: Vyšehrad, 2010, kapitola 9 

Eklektické a kvazireligiózní směry současnosti, s. 190 – 203 

 

2. Krátká úvaha o možných sociálních souvislostech fenoménu 2012, fenomén 2012 

jako možné téma sociální prevence a sociální práce. 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: B-velmi dobře  
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